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 الملخص 

لمعرفة   البحث  ممارسة  هدف  التربوي مستوى  والتخطيط  اإلدارة  قسم  خريجي 

القيادية  للمهارات  اليمنية  المنهج بالجمهورية  استخدم  البحث  هدف  ولتحقيق   ،

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي 58الوصفي التحليلي، واستبانة مكونة من ) 

 ، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها وّزعت(الذاتية، الفكرية، اإلدارية، اإلنسانية)

( فردًا، اختيرت بالطريقة العشوائية من خريجي 75على عينة البحث المكونة من )

من  لألعوام  والدكتوراه  الماجستير  حملة  من  التربوي  والتخطيط  اإلدارة  قسم 

(، SPSS(، وحلّلت البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )2019  -  2014)

اآلتي:   إلى  البحث  نتائج  مماوخلُصت  مستوى  اإلدارة أن  قسم  خريجي  رسة 

القيادية  للمهارات  اليمنية  الجمهورية  في  صنعاء  بجامعة  التربوي  والتخطيط 

اإلدارية( بشكل عام جاءت بدرجة ممارسة "عالية"،   -الفكرية  -اإلنسانية  -)الذاتية

( بين 0.05وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

أف استجابات  اإلدارة متوسطات  قسم  خريجي  ممارسة  حول  البحث  عينة  راد 

والتخطيط التربوي للمهارات القيادية على مستوى جميع المجاالت وعلى مستوى 

 األداة كلل تعزى لمتغير )الجنس، المؤهل، المسمى الوظيفي، جهة العمل(. 
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تُعد القيادة محور األنشطة في المجتمع والمؤسسات بمختلف أنواعها حيث أصبحت 

الصحيح  والعمل  حياتهم،  أمور  لتنظيم  واألفراد؛  المؤسسات  لنجاح  مرتكز  أهم 

 لتحقيق الغايات واألهداف المرجوة، ونجاح الدول والمؤسسات يتطلب قيادة ناجحة،  
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The aim of the research is to find out the leadership skills level of the graduates of 

the Department of Educational Administration and Planning in the Republic of 

Yemen, and to achieve the goal of the research, a descriptive and analytical approach 

was used, and a questionnaire consisting of (58) items distributed into four areas 

(subjectivity, intellectual, administrative, and humanitarian), and after confirming 

the validity of the tool And its stability was distributed to the research sample 

consisting of (75) individuals, chosen by a simple random method from graduates 

of the Department of Educational Administration and Planning who hold masters 

and doctoral degrees for the years (2014-2019), The data were analyzed using the 

statistical packages program (SPSS), and the results of the research were concluded: 

The level of practice of the graduates of the Department of Educational 

Administration and Planning at the University of Sana'a in the Republic of Yemen 

in leadership skills (self-human-intellectual-administrative) in general came with a 

"high" degree of practice, and it showed The results: There were no statistically 

significant differences at a significance level (0.05) between the average responses 

of the research sample regarding the practice of the graduates of the Department of 

Administration and Educational Planning of leadership skills at the level of all fields 

and at the tool level due to a variable (gender, qualification, job title, employer). 
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 لتطوير وتحسين أدائها. 

والجماعات   وتحظى القيادة باهتمام كافة المجتمعات، فهي تتعلق بالتأثير في األفراد  

وإنجاز األعمال وتطوير المؤسسات، وأصبح واضًحا في عصرنا الحالي أن تقدم 

مختلف  األمم نتيجة طبيعية لفاعلية قياداتها في العديد من المجاالت، ولذا تحاول  

المؤسسات الكشف عن القدرات القيادية بين أفرادها والعمل على تدريبها وتنميتها 

 (. 1، 2004ألداء دورها القيادي في تحقيق أهداف التنمية )الشريف، 

وتلعب القيادة دوًرا مهًما ورئيًسا في حياة األفراد والشعوب، فهناك حاجة متزايدة 

المجتمعات   كل  ال-في  المجتمعات  االرتقاء   -ناميةوخاصة  على  قادرين  قادة  إلى 

هذه  حاجة  يؤكد  ما  وهذا  الرسمية  وغير  الرسمية  مؤسساتها  أداء   بمستوى 

المجتمعات إلى دراسة ظاهرة القيادة بأبعادها وجوانبها المختلفة )اشتيوي، د.ت، 

66 .) 

حيث تمثل القيادة ضرورة اجتماعية من ضرورات الحياة من حيث التأثير في 

من خالل  رئيًسا  دوًرا  تلعب  القيادة  تؤديه؛ ألن  الذي  والدور  الجماعية  أعضاء 

تفاعل القائد مع غيره من أفراد الجماعة، ومن خالل ما يقوم به من القوة والقدرة 

على التأثير فيهم، وتوجيه سلوكهم في سبيل بلوغ الهدف، وتعد القيادة شكاًل من 

القائد بين  االجتماعي  التفاعل  القائد   أشكال  به  يقوم  سلوك  أنها  كما  واألتباع، 

التفاعل  وتحسين  األهداف  نحو  وتحركها  الجماعة،  أهداف  بلوغ  في  للمساعدة 

لها  الموارد  وتيسير  الجماعة  تماسك  على  والحفاظ  األعضاء  بين  االجتماعي 

 (. 624، 2007)المصري، 

وفي الشجاعة   وقد اشتهر كثير من القادة ممن ُضرب بهم المثل في قيادة المعارك، 

يأتي  من  يدرسه  تاريًخا  وانتصاراتهم  أمجادهم  يسطرون  جعلهم  مما  واإلقدام، 

تختلف من وقت آلخر، ومن زمن آلخر، ومن شخص  القيادة  أن  بعدهم، غير 

آلخر، ومن ظرف آلخر، ولكنها في النهاية تكون مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بشخصية 

 (. 9، 2017صقلها الخبرة )خليل، القائد وتصرفه، ويكون أساسها المهارة وت

ومما سبق تتضح أهمية القيادة ودورها الفاعل في النهوض بالمؤسسات واالرتقاء 

أولتها  فقد  ولذا  المكتسبة؛  القيادية  المهارات  تطبيق  خالل  من  أدائها،  بمستوى 

وساهمت  خاصة،  ومراكز  أكاديميات  لها  وأنشأت  اهتمامها،  ُجل  الحكومات 

في المؤسسات   العلمية  األقسام  من  عدد  تأسيس  في  البحثية  والمراكز  الجامعية 

مجال القيادة واإلدارة، ومنها اإلدارة التربوية، وخصصت لها عددًا من البرامج 

ويحصل  الجامعي،  التعليم  مراحل  مختلف  على  موزعة  الدراسية،  والمقررات 

 ملتحقي تلك البرامج على مؤهالت علمية معترف بها. 

الجم  اليمن وفي  اليمنية، تأسست جامعة صنعاء، فكانت أول جامعة في  هورية 

، وتعرف الدراسات العليا 1985، وفتحت برامج الدراسات العليا عام  1970عام  

، بأنها: 2003( لسنة  428( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2وفقًا للمادة )

العالي أو الماجستير   الدراسة التالية للدراسة الجامعية بقصد الحصول على الدبلوم

 (. 241، 2010أو الزمالة أو الدكتوراه )وزارة الشؤون القانونية، 

البرامج، ومنها برنامج  تلك  التربية بجامعة صنعاء حًظا وافًرا من  لكلية  وكان 

(، والتحق فيه مئات من 86اإلدارة والتخطيط التربوي، والذي تم تأسيسه عام )

الماضية  السنوات  العلمية الطالب على مدى  أبرز األقسام والبرامج  ويُعد من   ،

بجامعة صنعاء،  العلمي  واإلنتاج  البحث  تعزيز حركة  في  تسهم  والتي  بالكلية، 

وتخريج الكوادر المؤهلة تأهيالً عاليًا في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي، إال 

خريجي أنه وبحسب علم الباحثين، لم يتم إجراء دراسة لتقييم المهارات القيادية ل

القسم منذ تأسيسه حتى اليوم، مما يتطلب ضرورة التعرف على مستوى ممارسة 

خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة صنعاء للمهارات 

 القيادية، وهو ما يهدف إليه البحث الحالي. 

 

 مشكلة البحث وأسئلته 

ي بجامعة صنعاء في تطوير نظًرا ألهمية برنامج قسم اإلدارة والتخطيط التربو 

وتنمية وإكساب الملتحقين به المهارات القيادية، وانعكاس ذلك على ممارساتهم 

لتلك المهارات في حياتهم وأعمالهم ومجتمعهم؛ وأهمية تقييم أثر البرنامج، ومدى 

وإجراء  الدراسات،  من  عدد  استقراء  وبعد  به،  الملتحقين  لدى  منه  االستفادة 

ة مع بعض الخريجين للقسم، واستنادًا الى مالحظات الباحثين مقابالت استطالعي 

أنفسهم كونهم من خريجي القسم نفسه، وندرة الدراسات الخاصة بقياس مستوى 

ممارسة المهارات القيادية لدى خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، تولدت 

القسم   فكرة البحث الحالي، كاستجابة موضوعية لتقييم مستوى ممارسة خريجي

 للمهارات القيادية التي يمتلكونها من وجهة نظرهم. 

 

 

 

 وفي ضوء ما تقدم يمكن صياغة المشكلة البحثية بالسؤال الرئيس اآلتي: 

ما مستوى ممارسة خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في الجمهورية اليمنية 

 ؟للمهارات القيادية من وجهة نظر الخريجين

 السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع عن 

ما مستوى ممارسة خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي في الجمهورية .  1

)الذاتية القيادية  للمهارات  اإلدارية( من وجهة نظر  -الفكرية  -اإلنسانية  -اليمنية 

 الخريجين أنفسهم؟

2  .( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  في  α.≤0.05هل   )

استجابات أفراد عينة البحث لمستوى الممارسة تعزى لمتغير )الجنس، سنوات 

 ؟العمل(  الخبرة، المسمى الوظيفي، جهة 

 

 أهداف البحث 

 يهدف البحث الحالي إلى: 

معرفة مستوى ممارسة خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بالجمهورية . 1

خالل معرفة مستوى ممارسة خريجي قسم وذلك من   اليمنية للمهارات القيادية

)الذاتية القيادية  للمهارات  اليمنية  الجمهورية  في  التربوي  والتخطيط    -اإلدارة 

 اإلدارية( من وجهة نظر الخريجين أنفسهم.  -الفكرية -اإلنسانية

( α.≤0.05التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ).  2

استجابات   )الجنس، في  لمتغير  تعزى  الممارسة  لمستوى  البحث  عينة  أفراد 

 المؤهل، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، جهة العمل(.

 

 أهمية البحث 

 األهمية النظرية ( 1

يتناول مستوى ممارسة خريجي قسم    -على حد علم الباحثين    –يُعد أول بحث   ▪

التربية على مستوى الجامعات اإلدارة والتخطيط التربوي للمهارات القيادية بكلية  

 اليمنية بوجه عام، وجامعة صنعاء بوجه خاص.

إثراء المكتبات العربية واليمنية بدراسة حديثة عن قياس مستوى ممارسة خريجي  ▪

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي للمهارات القيادية، حيث إن الدراسات في هذا 

 المجال ال تزال نادرة محليًا وعربيًا. 

لم قد   ▪ ومتغيرات  مماثلة  دراسات  تناول  إلى  والباحثين  المهتمين  البحث  يُثير 

 يتناولها البحث الحالي.

يُسهم في تعزيز اإلنتاج العلمي العربي في مجال القيادة واإلدارة التربوية باأللفية  ▪

 الثالثة.  

 األهمية التطبيقية ( 2

التربو - والتخطيط  اإلدارة  بقسم  المعنيين  اهتمام  ولفت  النظر إثارة  إعادة  في  ي 

 لمواد القيادة التي تلبي احتياجات الملتحقين.

وتلبية    خاصة،  أهمية  البرنامج  إيالء  في  بالجامعة  العليا  الدراسات  يُفيد  قد 

 احتياجاته، وتطويره بصورة مستمرة. 

على   تأثيرها  ومدى  الخريجون،  يمتلكها  التي  القيادية  المهارات  على  التعرف 

 انية تنميتها.أعمالهم وحياتهم، وإمك

 

 حدود البحث 

اقتصر البحث على معرفة مستوى ممارسة خريجي قسم   الحدود الموضوعية: (1

اإلدارة والتخطيط التربوي بالجمهورية اليمنية للمهارات القيادية، موزعة على 

المهارات   اإلدارية،  المهارات  الذاتية،  )المهارات  وهي:  مجاالت،  أربعة 

 اإلنسانية، المهارات الفكرية(.

البشرية:   (2 البالحدود  خريجي  على  البحث  الماجستير اقتصر  حملة  من  رنامج 

 والدكتوراه. 

: أقتصر البحث على قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية الحدود المكانية (3

 جامعة صنعاء.  –

الزمانية: (4 )  الحدود  الزمانية  الفترة  خالل  الحالي  البحث  تطبيق  - 2019تم 

 م(. 2020
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 مصطلحات البحث 

المصطلحات، مع التعريفات اإلجرائية لها، كما تناول البحث الحالي عددًا من  

 يأتي: 

 :  المهارات القيادية .1

المعارف   المكتسبة من خالل  المهارات  تلك  بأنها:  القيادية  المهارات  تُعرف 

والخبرات التي تميز الشخصية القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة وتظهر 

 (. 6، 2017مستقبالً )خليل، تلك المهارات من خالل األدوار التي يؤديها 

المهارات القيادية التي يمتلكها ويتصف بها خريجو    تعنيالتعريف اإلجرائي:   .2

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، ويمارسونها في حياتهم العملية، والتي تنعكس  

وإنجازاتهم   عالقاتهم  ومستوى  طبيعة  على  تأثيرها  ومدى  سلوكياتهم،  على 

 العملية. 

 والتخطيط التربوي:   قسم اإلدارة. 3

، 2007( من قانون الجامعات اليمنية، لسنة  2يعرف القسم العلمي، وفقًا للمادة ) 

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، بأنه: "كل قسم علمي في كلية  

 (. 2010ومعهد ومركز يتبع الجامعة" )وزارة الشؤون القانونية، 

اإلجرائي معالتعريف  علمي  قسم  التربية  :  كلية  في  العلمية  األقسام  ضمن  تمد 

بجامعة صنعاء، ويؤهل ملتحقيه للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه 

 في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي. 

 :  خريجو قسم اإلدارة والتخطيط التربوي  .4

اإلجرائي:   أولئك التعريف  التربوي،  والتخطيط  اإلدارة  قسم  بخريجي  يُقصد 

قسم   من  تخرجوا  ممن  ودكتوراه(،  )ماجستير  عليا  مؤهالت  على  الحاصلون 

خضعوا  والذين  صنعاء،  بجامعة  التربية  بكلية  التربوي  والتخطيط  اإلدارة 

 لالستجابة على أداة البحث الحالي لقياس مستوى ممارستهم للمهارات القيادية. 

 

 اإلطار النظري: 

 المبحث األول: القيادة:

 مفهوم القيادة أوالً: 

من خالل االطالع والمراجعة لعدد من األدبيات والمراجع ذات الصلة، اتضح  

أن مؤلفات اإلدارة تزخر بتعريفات كثيرة للقيادة، وكثيرون هم الذين تطرقوا إلى  

تعريف القيادة سواًء كانوا علماء أم قادة ظهروا في التاريخ، ولم تكن القيادة في  

ا قاباًل للجدل بقدر ما كانت موضوًعا يستدعى الرصد  كل تلك التعاريف موضوعً 

التعاريف  بعض  يلي  وفيما  والتحليل،  والتفسير  والمناقشة  والدراسة  المستمر 

 المهمة لمفهوم القيادة: 

فنون ومهارات إدارة اإلنسان من خالل مشاعره ومصالحه   ُعرفت القيادة بأنها:

)هالل،   )ضرار،  18،  2002وفكره.  ا2003(، وعرف  المقدرة (  بأنها  لقيادة 

الدائمة للتأثير على األفراد نحو االتجاهات المرغوب فيها حاليًا، وفي المستقبل. 

وهي اإلجراء الذي يتم بموجبه التأثير على نشاطات الجماعة نحو تحقيق الغايات  

)ضرار،   لنفسه  372،  2003واألهداف  الشخص  "إدارة  القيادة  تعني  كما   .)

أواًل،   الذات(  القيادة )إدارة  موسوعة  وتعرفها  ثانيًا"،  حوله  لمن  إدارته  ثم 

(، بأنها "التأثير المقبول في اآلخرين وبدون إكراه، فالقادة يشكلون رؤية 2004)

 ,Goethals, et al مشتركة نحو المستقبل ويحثون اآلخرين للوصول إليها".

2004, 49) .) 

د، للقيام بعملهم بحماس وتُعرف بأنها عملية التأثير، وإلهاب الحماس في األفرا

التي  الحقيقية هي  فالقيادة  الرسمية،  السلطة  استخدام  إلى  وطواعية، دون حاجة 

تستمد سلطتها الفعلية من شخصية القائد وخبرته وقدرته على التعامل مع األفراد 

المؤسسة  أهداف  تحقيق  أجل  من  بالعمل  للقيام  الداخلي  الدافع  تشكل  بطريقة 

 (. 34، 2006)عياصرة، 

ويتمثل المفهوم العالمي للقيادة الحديثة في القدرة القيادية، والتي تعني "القدرة على 

( ، Lussier &. Achua, 2007, 6التأثير في المجموعة لتحقيق األهداف" )

)عمار،   أو 2007ويصف  "مرتبة  الجديد  منظورها  في  ليست  بأنها  القيادة   ،  )

ا هي في المقام األول واألخير، مسؤولية درجة أو لقبًا أو امتياًزا أو مااًل، وإنم

)عمار،   والتأثير"  الفعل  على  وقدرة  )المدني، 145،  2007والتزام،  وذكر   .)

لغيره، 2009 متزعًما  القائد  تجعل  التي  الصفات  من  القيادة هي مجموعة  أن   )

مؤثًرا فيهم، متميًزا عنهم، يجعلهم مطيعين له، والقائد هو ذلك الشخص الذي يملك 

ة على التأثير وإحداث تغيير ما، أو إيجاد قناعة ما تؤثر باآلخرين لتحقيق القدر

 (. 11، 2009أهداف معينة )المدني، 

بوجه عام بأنها "العملية التي   Leadershipكما عرف قاموس أكسفورد القيادة   

تتم بواسطتها إدارة مجموعة من الناس، أو منظمة معينة أو حزب أو مؤسسة أو 

 (.  Oxford Dictionaries, 2013دولة" )

وبناًء على ما تقدم ذكره من التعاريف نخلُص إلى أن القيادة تعني قدرة القائد على 

التأثير وإقناع اآلخرين أفرادًا وجماعات في القيم واألفكار والممارسات السلوكية، 

الجماعة وجعلهم يتعاونون مع القائد، والمحافظة على روح المسؤولية بين أفراد  

 وقيادتهم وحفزهم وتنسيق جهودهم لتحقيق أهداف مشتركة. 

 

 ثانيًا: أهمية القيادة:  

مما ال شك فيه أن أهمية القيادة تنبع من أهمية األدوار والوظائف المنوطة بالقادة، 

في   جاء  كما  القيادة  أهمية  إدراك  ويمكن  عواتقهم،  على  الملقاة  والمسؤوليات 

والعجمي،   و)العساف،  228،  2007)حسان  النقاط  5،  2008(  خالل  من   ،)

 التالية: 

 تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف المرسومة. -1

 مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة.  -2

 تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة.  -3

 السيطرة على مشكالت العمل وحلها، ورسم الخطط وحسم الخالفات.  -4

 القوى اإليجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان. تدعيم  -5

 إنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات.  -6

وتصوراتها   -7 المؤسسة  خطط  وبين  العاملين  بين  الوصول  حلقة  إنها 

 المستقبلية. 

 

 المبحث الثاني: المهارات القيادية: 

لكي يستطيع القائد أن يقوم بدوره ويؤدي المهام القيادية لزيادة فعالية المؤسسة، 

ال بد أن تتوفر لديه مهارات عالية تجعله قادًرا على التأثير في سلوك العاملين، 

تجعله  كما  المستقبلية،  والنظرة  واالبتكار،  التجديد  القدرة على  لديه  تكون  وأن 

والتعاو التفاعل  قدرة على  بفاعلية. وحسب أكثر  الطارئة  المواقف  ن ومواجهة 

 رأي علماء اإلدارة فإنه يمكن تصنيف هذه المهارات على النحو التالي:  

 

 أوالً: المهارات الذاتية: 

العقلية واالنفعالية والمبادأة واالبتكار،   السمات الشخصية والقدرات  هي تشمل 

وقدرة على التحمل،  وتستوجب من القائد أن يتوفر لديه صحة جيدة وقوة ونشاط

وأن يكون قادًرا على ضبط النفس، وعليه أن يمتلك عنصر الشعور بالمسؤولية 

 (. 210، 2008وقوة اإلرادة )العجمي، 

وتتمثل المهارات الذاتية في بعض السمات والقدرات الالزمة في بناء شخصية 

)كنعان،   يلي  ما  السمات  أهم هذه  قادة، ومن   -   319،  2007األفراد ألصبحوا 

324 :) 

وتتمثل السمات الشخصية في كافة االستعدادات التي تتعلق   السمات الجسمية: (1

بالناحية الجسدية كالقامة والطول واالستعدادات الفسيولوجية كالصحة الجسدية  

اللفظية،  التحمل، والطالقة  البدنية والعصبية، والقدرة على  والنفسية، والقوة 

 والنشاط والحيوية. 

الذهنية    العقلية:القدرات   (2 والعادات  الفكرية  االستعدادات  من  مجموعة  وهي 

البيئات   باختالف  تختلف  قدرات  وهي  القائد،  لدى  األساسية  واالعتقادات 

 والمجتمعات. 

واالبتكار: (3 إلى    المبادأة  الفرد  يدفع  الذي  الميل  عام  بشكل  المبادأة  وتعني 

ا وتعد هذه  للغير،  ابتداء وسبقًا  العمل  أو  الالزمة االقتراح  السمات  لسمة من 

على  والقدرة  الشجاعة  هي:  أخرى  سمات  ثالث  السمة  بهذه  وترتبط  للقائد، 

الوسائل   وابتكار  االحتماالت  توقع  على  والقدرة  التصرف،  وسرعة  الحسم 

 الكفيلة بمواجهتها. 

النفس: (4 إدارة    ضبط  قبل  نفسه  إدارة  القدرة على  القائد  لدى  يكون  أن  وتعني 

لب منه أن يكون هادئًا حتى يدفع مرؤوسيه إلى التصرف اآلخرين، وهذا يتط

في هدوء، كما يتطلب منه مقابلة األزمات بهدوء وأن يسيطر على أعصابه في 

 أوقات الخطر. 

 

 الذهنية(:  -ثانيًا: المهارات الفكرية )اإلدراكية 

 أجزائه بين للترابط وفهمه يقوده التنظيم الذي رؤية على القائد قدرة بأنها وتُعرف

أي تحدث قد التي التغيرات وأثر ونشاطاته،   أجزائه بقية على منه جزء في 

 (. 275، 2009الموظف بالتنظيم )كنعان،  عالقات وفهم تصور على وقدرته

وهي مهارات فكرية تحليلية، وتُعرف بأنها قدرات القائد على التصور الذهني  

والخارجية   الداخلية  وللمتغيرات  المؤسسة  في  به  المحيطة  لألمور  والعقلي 

لألفكار  مبتكًرا  يكون  المهارة  بهذه  يتمتع  الذي  والقائد  بينهما،  القائمة  والعالقة 
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التنبؤ واإلحساس   بالمشاكل قبل وقوعها، قادًرا على الجديدة ولديه القدرة على 

 (.  21، 2006وضع الحلول واختيار البدائل )حمادات، 

والمهارات اإلدراكية المطلوبة للقادة كثيرة؛ أبرزها القدرة على الرؤية الشمولية 

للمنظمة، وربط األجزاء بعضها ببعض، والتخطيط االستراتيجي وغيره، وهذه 

ت القيادية العليا، والقائد الذي يتمتع بامتالك المهارات مطلوبة أكثر في المستويا

المهارات اإلدراكية يكون مبتكًرا لألفكار الجديدة، ولديه قدرة عالية على التنبؤ 

الحلول  وضع  على  قادًرا  ويكون  وقوعها،  قبل  بالمشاكل  وإحساس  بالمستقبل  

تشي التي  القدرات  هي   أو  المناسب،  الوقت  في  المناسبة  البدائل  إلى واختيار  ر 

معرفة القائد المتعمقة بعلوم المعرفة أو التخصص، وهي معرفة وفهم نوع العمل 

 الذي تؤديه المؤسسة، ومن ثم يصبح القائد مميًزا بهذه المعرفة عن غيره.  

أن  ينبغي المهارات الفكرية التي عددًا من أن هناك (70، 2008وبين )العجمي، 

 والتقيد والمتابعة، تدوين والتنظيم التخطيط المبدع،   وهي )التفكير القائد في  تتوفر

التعليم واألحداث األعمال السياسات  بمهام والتوجيه والتفاصيل،  تنفيذ   محددة، 

 واإلجراءات(.  والعقود

 

 ثالثًا: المهارات اإلنسانية: 

بأنها وعالقاتهم سلوك تفهم على القدرة وتُعرف   والعوامل ودوافعهم العاملين 

 وجعلهم لديهم العمل الجماعي روح وخلق جهودهم وتنسيق سلوكهم على المؤثرة

التعاون بروح عاتقهم على الملقاة بالمسؤوليات ينهضون  والتكامل يسودها 

 (. 89، 2006واالنسجام )ربيع، 

وتعني قدرة القائد على التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق جهودهم، وخلق روح العمل 

وجود الفهم المتبادل بينه وبينهم، ومعرفته آلرائهم الجماعي بينهم، وهذا يتطلب  

وميولهم واتجاهاتهم، وإذا كانت المهارات الفنية تعكس قدرة القائد على التعامل 

مع األشياء، فإن المهارة اإلنسانية تعكس قدرته على التعامل مع األفراد )كنعان، 

2009 ،333 .) 

ن اآلخرين، وهي التي تستطيع فالقيادات الناجحة هي التي تحظى بتقدير كبير م

أن تلهم اآلخرين، وتستفيد بأحسن ما لديهم، من خالل تنمية العالقات اإلنسانية، 

فرد  كل  فيه  يشعر  صحي  اجتماعي  جو  توفير  في  العالقات  هذه  تسهم  حيث 

باالنتماء إلى أسرة التنظيم اإلداري، كما يشعر بأن العمل الذي يقوم به يسهم في 

باته، وال يمكن تحقيق هذه الحاجات والرغبات إال إذا كانت إشباع حاجاته ورغ

الحياة االجتماعية داخل المؤسسة تنطوي على جو من الثقة واالحترام المتبادلين 

بين جميع األفراد، فالعالقات اإلنسانية السليمة غير المتحيزة تساعد على إيجاد 

 (. 44 -23، 2006جو من األلفة والمحبة بين العاملين )عياصرة، 

 :(40  - 39، 2006اآلتي )المغربي،  تتطلب القائد لدى والمهارة اإلنسانية 

التسهيالت  وتقديم اإليجابي سلوكهم وتدعيم وتشجيعهم األفراد حفز على القدرة -

 .واإلنتاج للعمل دوافعهم إلثارة

أجل  من المتباينة األفراد جهود من واالستفادة لألفراد االختيار حسن على القدرة -

 .المؤسسة لتطوير واألمور األفكار أفضل على الحصول

 .بينهم فيما والتنسيق لألفراد والتوجيه اإلرشاد -

 األفقي(.  الهابط،  الصاعد،  (العمل مجموعات بين والمستمر التام التواصل -

بينهم  فيما الصراع حل على القدرة مع للعاملين النفسية الضغوط لتخفيف السعي -

 .اإلمكان قدر

السمات التي ترتبط بالمهارات اإلنسانية للقائد؛ االستقامة، وتكامل الشخصية،  ومن  

لديهم  اإلحساس  وخلق  االبتكارية،  روحهم  إلظهار  للعاملين  المجال  وإفساح 

باالطمئنان في العمل، وتلبية طلباتهم وإشباع حاجاتهم. ويعتقد الباحث أن أهم سمة 

ءة القائد في بناء عالقات إنسانية طيبة للقادة الناجحين في الوقت الحاضر، هي كفا

مع موظفيه، وسلوكه الجيد في التعامل معهم ويتصف القائد الذي لديه المهارات 

اإلنسانية بأنه إنسان يعرف نفسه واثق بمقدرته على التعامل مع األفكار والبدائل،  

 قادر على إحداث التغيير.

 

 رابعًا: المهارات الفنية: 

لمتخصصة في فرع من فروع العلم، والكفاءة في استخدام هذه ويقصد بها المعرفة ا 

المعرفة أفضل استخدام في أداء العمل بالشكل الذي يكفل تحقيق الهدف، كما يقصد 

بمهارة القائد الفنية، قدرته على استخدام معرفته المتخصصة وبراعته في استخدام 

الفنية الضرورية إلنجاز المتاحة والوسائل  العلمية  المعرفة   الطرق  العمل، وهذه 

 (. 327، 2009يمكن الحصول عليها بالدراسة والخبرة والتدريب )كنعان، 

كاللغة والحاسوب، وهي مطلوبة  اكتساب مهارات معينة  الفنية تعني  والمهارات 

طريق  عن  تأتي  مكتسبة  قدرات  ككل  وهذه  الدنيا،  القيادية  المستويات  في  أكثر 

ق سواء  والتدريب  والخبرة  برامج الدراسة  العمل عبر  أثناء  أم  بالعمل  التحاقه  بل 

 مصممه لذلك. 

)العجمي،   أن211،  2008وأشار  إلى   والقدرة المعرفة يمتلك أن يجب  القائد ( 

 مثل نفسه إدارة في المهارة  منه يتطلب وهذا يتعامل معها،  التي المجاالت في الفنية 

 النفس علم في معرفية مهارات يمتلك مشاعره، وأن في والتحكم اآلخرين إدارة

 الطبائع البشرية.  يساير أن يستطيع كي والتربية

 (: 93، 2004ومن أهم الخصائص المميزة للمهارة الفنية )حسن، 

أنها مهارة أكثر تحديدًا من المهارات األخرى، بمعنى أنه يمكن التحقق من توفرها  ▪

 لدى القائد بسهولة. 

 العالية، والمقدرة على التحليل في مجال التخصص. أنها تتميز بالمعرفة  ▪

التخصصية  ▪ الوظائف  المهارات، حيث أصبحت  أكثر من غيرها من  أنها مألوفة 

 بحاجة إلى شغلها بقادة تتوفر لديهم المعرفة والخبرة العالية.

أنها أسهل في اكتسابها وتنميتها من المهارات األخرى، ومن أهم السمات المرتبطة  ▪

 على تحمل المسؤولية والفهم العميق والشامل لألمور. بها القدرة

 

 خامًسا: المهارات اإلدارية: 

وهي تتمثل في قدرة القائد على فهم عمله وممارسة نشاطه بما يتالءم وتحقيق أهاف  

، 2009التنظيم، وما يكفل تحقيق متطلبات المرؤوسين وإشباع حاجاتهم )كنعان،  

338 .) 

على   المهمة  الدالئل  في ومن  كفاءته  التربوي  القائد  لدى  اإلدارية  المهارة  توفر 

لألداء   معدالت  ووضع  عاداًل،  توزيعًا  المؤسسة  داخل  العمل  وتوزيع  التخطيط، 

المرؤوسين  لدى  الكامنة  القدرات  وتطوير  وإبراز  وعادلة،  موضوعية  بطريقة 

 وتدريبهم، واالستفادة من كافة إمكانيات المؤسسة، ووضع الشخص المناسب في 

 (. 99-98، 2004الوظيفة المناسبة )حسن، 

وتعني المهارات اإلدارية بأنها قدرة القيادة على فهم عملها، وتحقيق المواءمة بين 

هذه  على  الحصول  ويمكن  التابعين،  ورغبات  حاجات  وإشباع  التنظيم  أهداف 

اإلدارية  لألعمال  الفعلية  وبالممارسة  والتدريب،  الدراسة  طريق  عن  المهارة 

 (. 112، 2013مدي، )الغا

تكفل  التي  األساليب  أفضل  اختيار  على  القدرة  اإلدارية؛  المهارة  متطلبات  ومن 

الحصول على أكبر قدر من الكفاءة واإلنتاجية، وذلك بتبسيط اإلجراءات، والتنسيق 

بين مختلف اإلدارات، والتخفيف من حدة المركزية، ومقاومة مظاهر الجمود في 

موظفي ود  وكسب  التي التنظيم،  المشاكل  حل  في  لمشاركته  حماستهم  وإثارة  ه، 

االتصال  على  قدرته  أي  االتصال  على  وقدرته  القائد  كفاءة  وكذا  له..  تعرض 

باآلخرين، والتعبير عن الرأي بطريقة واضحة تساعد على نقل وجهات النظر إلى 

الغير، وشرح األهداف المراد تحقيقها وخاصة عند اتخاذ قرارات مهمة )كنعان، 

 (. 339مرجع سابق، 

عمله  لتأدية  لديه  تتوفر  أن  وينبغي  القائد  يمتلكها  التي  اإلدارية  المهارات  ومن 

وإنجازه بفاعلية هي: )صنع القرار، إدارة الوقت، إدارة االجتماعات واللجان، إدارة 

 (. 12، 2008)األغا،  التغيير(

 

 ة صنعاء المبحث الثالث: نبذة عن قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بجامع 

 أوالً: النشأة والتطور والرؤية والرسالة:

نشأ قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة صنعاء، بموجب قرار 

( لسنة  رقم،  الجامعة  والخاص 1988رئاسة  الحكومي  القطاع  احتياج  لتلبية  م(، 

والتخطيط التربوي،  والمجتمع، من المخرجات العلمية المؤهلة في مجال اإلدارة  

وتتمثل رؤية القسم في: "تقديم تعليم متميز في مجال اإلدارة التربوية والتخطيط 

التعليمية  المؤسسات  في  العمل  على  القادرة  التربوية  الكوادر  وتدريب  وتأهيل 

والتربوية في الميدان"، أما رسالة القسم فتنص على أنه "يسعى إلى تقديم برامج 

مرت عالية  جودة  احتياجات ذات  يلبي  حديثة  تقويم  وأساليب  فاعلة  بأنشطة  بطة 

الكوادر الملتحقة بالقسم مما يجعلها قادرة على القيام باألعمال اإلدارية واألكاديمية 

 (. 1، 2015الموكلة إليها بكفاءة" )خطة قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، 

في دفعة  أول  والتحقت  الماجستير،  برنامج  خالل  من  القسم  عام   وبدأ  البرنامج 

( طالبًا وطالبة، وبعد تخرج عدد من 15م(، وبلغ عدد الملتحقين حوالي )1992)

إطار  في  دكتوراه  برنامج  بتأسيس  المجتمعية  المطالبة  بدأت  الماجستير،  حملة 

القسم، وبذلت قيادة القسم، وأعضاء الهيئة التدريسية فيه جهودًا مباركة لتحقيق هذه 

م(، والتحقت أول دفعة ضمن 2007مج الدكتوراه، عام )الغاية، وتم تأسيس برنا

( عام  الدكتوراه  )2010برنامج  فيها  الملتحقين  وبلغ عدد  ( طالبًا وطالبة. 25م(، 

بتاريخ   العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  مجلس  قرار  م،  13/6/2007وصدر 
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جامعة   بالموافقة على اعتماد الئحة قسم اإلدارة التخطيط التربوي بكلية التربية ـ 

 (. 2007صنعاء )محضر مجلس نيابة الدراسات العليا، 

 ثانيًا: أهداف القسم. 

إلى ما يلي )خطة قسم اإلدارة والتخطيط  التربوي  يهدف قسم اإلدارة والتخطيط 

 (: 1، 2015التربوي، 

تتضمن  .1 والتي  المختلفة  العلمية  المجاالت  في  متخصص  وتأهيل  إعداد 

اإلدارة   قسم  الكوادر  اختصاصات  تنمية  في  لإلسهام  التربوي  والتخطيط 

 األكاديمية. 

اإلسهام في إعداد وتأهيل القيادات التربوية العاملة في مجال اإلدارة والتخطيط   .2

 التربوي. 

التي   .3 والمشاكل  القضايا  معالجة  في  العالمية  االتجاهات  أحدث  من  االستفادة 

 تواجه اإلدارة التربوية. 

رنامج الماجستير والدكتوراه على إجراء البحوث  تدريب الطالب الملتحقين بب .4

 والدراسات السابقة المتعمقة التي تهدف إلى تطوير العملية التربوية.

المعرفة   .5 إنتاج  على  القادر  المتقن  الواعي  المبدع  العصري  المثقف  صنع 

 وتوظيفها. 

 ثالثًا: أنشطة القسم.  

 لتحقيق األهداف يقوم القسم بعدد من األنشطة، منها:  

 ا يتعلق بترتيب العمل وتوزيع المهام داخل القسم. م .1

تقوم إدارة القسم بتشكل العديد من اللجان، بهدف تيسير العمل، وتنظيم شؤونه،  

لجنة التطوير والتخطيط االستراتيجي والجودة، ولجنة متابعة ومن أبرزها: )

 وتنفيذ مقررات التعليم بالبكالوريوس، ولجنة الدراسات العليا، وغيرها(. 

 ما يتعلق بوظيفة التدريس والتأهيل للكوادر اإلدارية والتربوية.  .2

اإلدارة  الدكتوراه، والماجستير في  تعليمية لكل من  برامج  بتقديم  القسم  يقوم 

والتخطيط التربوي، وكذلك المساهمة في برنامج إعداد المعلمين، وعدد من 

 البرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس، على النحو التالي:  

 : برنامج الدكتوراه في الفلسفة في اإلدارة والتخطيط التربوي. 1-1

 يهدف البرنامج إلى ما يلي: و  

o   إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في تخصص اإلدارة التربوية وتزويدهم بخلفية

 معرفية متعمقة في مجال التخصص. 

o   والمعلمات من أعضاء  المساهمة في سد حاجات كليات التربية وإعداد المعلمين

 هيئة التدريس في تخصصات اإلدارة والتربية المختلفة. 

o  .تزويد مراكز البحوث والتطوير التربوي بكوادر قادرة على العمل البحثي 

o   تزويد المؤسسات التعليمية بالكوادر الوطنية القيادية والفنية واإلشرافية القادرة

 مستقبل. على القيام بالعمل التربوي ومواجهة حاجات ال

o   البحث من  تمكنهم  التي  البحثية  والمهارات  باالتجاهات  الدارسين  تزويد 

 والتطوير في مجاالت التربية عموًما واإلدارة التربوية خصوًصا.

 

 : برنامج الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي. 1-2

 ويهدف إلى ما يلي: 

ومهنيًا في اإلدارة المدرسية  إعداد القيادات التربوية ذات التأهيل العالي أكاديميًا  

 واإلشراف التربوي والتعليم العالي والتخطيط التربوي. 

 المساعدة في إحداث التغيير التربوي في اليمن بما يخدم مصلحة الشعب.  

تطوير البحث التربوي في اليمن، وبشكل خاص بكلية التربية ووزارتي التربية  

 والتعليم العالي. 

 برنامج البكالوريوس : اإلسهام في 1-3

يُسهم قسم اإلدارة والتخطيط التربوي مع األقسام التربوية بكلية التربية في إعداد 

وتأهيل ملتحقي كلية التربية إعدادًا وتأهياًل تربويًا، وتزويدهم بالمتطلبات التربوية 

المهني(،   -العالي    –الالزمة، وتأهيلهم مهنيًا، بما يتالءم مع قطاع التعليم: )العام  

م أخرى،  وغيره. ومجاالت  المبكرة،  والطفولة  الكبار،  وتعليم  األمية،  محو  ثل 

يندرج قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، ضمن األقسام الخدمية المساندة، إذ ولذلك؛  

يساند القسم معظم األقسام العلمية، من خالل تدريس عدد من المقررات، واإلشراف  

رجها )خطة قسم اإلدارة العلمي، والمشاركة في لجان المناقشة، داخل الكلية وخا

 (. 5 - 2، 2015والتخطيط التربوي، 

 

 

 الدراسات السابقة:   

(، وهدفت إلى التعرف على المهارات القيادية الالزمة 2005دراسة )الريمي،  -1

لمديري المدارس الثانوية في مدينة تعز كما يتصورها أعضاء الهيئة التعليمية، وتم 

التحليلي  الوصفي  المنهج  البيانات، وبلغت عينة استخدام  ، واالستبانة كأداة لجمع 

(، معلًما ومعلمة، وتلخصت نتائج الدراسة في أن مستوى ممارسة 283الدراسة )

مديري المدارس الثانوية في مدينة تعز للمهارات القيادية جاء بدرجة عالية جدًا، 

لقيادية  كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات ا

لمتغيري  تعزى  داللة إحصائية  ذات  توجد فروق  بينما ال  الجنس،  لمتغير  تعزى 

 الخبرة والمؤهل. 

2-  ( إلىFoley,2005دراسة  وهدفت   القيادة مهارات اختبار على التعرف (، 

 وكذلك األولى في مؤسسة تعليمية أمريكية،  لطالب السنة الكلية دخول قبل المكتسبة

للعرق، الفروق   اختبار استخدم تبعًا  وتم  التحليلي،  الوصفي المنهج والجنس، 

واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، طبقت على  واضحة، مقاييس  واستخدمت ثمانية

( مشترًكا، وتوصلت الدارسة إلى أن متوسط التحقق جاء بمستوى عال في 550)

ع الخريجين  الطالب  وحصول  الثمانية،  المقاييس  في  القيادة  بعض مهارات  لى 

يوجد  فيما  للعرق،  تبعًا  داللة  ذات  اختالفات  وجود  عدم  مع  القيادية،  المهارات 

 اختالف بسبب الجنس.  

زعيتر،    -3 )أبو  ممارسة 2009دراسة  درجة  على  التعرف  إلى  وهدفت   ،)

المهارات القيادية لدى مديري المدراس الثانوية في محافظات غزة من وجهة نظر 

المرحلة   الوصفي معلمي  المنهج  استخدام  وتم  تطويرها،  ومتطلبات  الثانوية، 

من  المكونة  الدراسة  عينة  تطبيقها على  وتم  االستبانة،  التحليلي، واالعتماد على 

مديري 832) ممارسة  درجة  أن  إلى  الدارسة  نتائج  وتوصلت  ومعلمة،  معلًما   )

معلميهم كانت   المدارس الثانوية في محافظة غزة للمهارات القيادية من وجهة نظر

عالية، وحصول مجال المهارات اإلدارية على المرتبة األولى، يليه على التوالي: 

الفنية(. وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى  الفكرية، اإلنسانية،  )الذاتية، 

لمتغير الجنس في المهارات القيادية، إال في مجال المهارات )الذاتية، اإلنسانية،  

ية(، لصالح الذكور. كما توجد فروق ذات داللة تبعًا لمتغير المنطقة الفكرية، اإلدار

التعليمية، لصالح شرق غزة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 سنوات الخدمة. 

 ممارسة درجة التعرف على إلى (، وهدفت2011دراسة )العضايلة، وآخرون،    -4

 نظر من وجهة اليرموك،  جامعة في ريةاإلدا القيادة لعمليات األكاديميين القادة

وطبقت االستبانة على عينة  وتم استخدام المنهج الوصفي،  التدريس،  هيئة أعضاء

 القادة ممارسة أن درجة إلى وتوصلت الدراسة ( فرد، 220الدراسة، البالغ عددهم )

 في التدريس هيئة  أعضاء نظر وجهة من اإلدارية  القيادة لعمليات األكاديميين

المجال  كل على إحصائية داللة ذات فروق وال توجد كانت عالية،  اليرموك جامعة

 تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد إذ االتصال، مجال عند واألداة ككل، ما عدا

 األكاديمية.  الرتبة لمتغير

(، وهدفت إلى التعرف على دور مديري المدارس 2012دراسة )الصرايرة،    -5

تنمية   الحكومية في  المدارس  في  الثانوية  المرحلة  معلمي  لدى  القيادية  المهارات 

التابعة لمديرية التربية والتعليم في األردن وسبل تفعليها، واستخدم المنهج الوصفي، 

( معلًما ومعلمة، وتوصلت الدراسة 205وتم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من )

تنمية المهارات القيادية لدى المعلمين   إلى أن درجة ممارسة المديرين لدورهم في

كانت بدرجة متوسطة، وجاء ترتيب المجاالت على التوالي: )الذاتية، اإلنسانية،  

داللة إحصائية  ذات  فروق  النتائج وجود  اإلدراكية(، وأظهرت  اإلدارية،  الفنية، 

لمتغير سنوات  الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق تعزى  لمتغير  تعزى 

 ، والمؤهل العلمي. الخبرة 

)القداح،    -6 وهدفت2013دراسة   القيادية المهارات بين العالقة إيجاد إلى (، 

التحليلي،  الوصفي المنهج واستخدم األردنية، الجامعات رؤساء لدى الذات وتقدير

 األردنية،  الجامعات الدراسة المكونة من جميع رؤساء عينة وطبقت االستبانة على

حصول المهارات اإلدارية وتقدير الذات  النتائج رئيًسا، وأفرزت (41) وعددهم

عالية،  ممارسة  درجة  يظهر حين في على  متغير إحصائيًا دال أثر لم   حسب 

عالقة كما الجامعة،  ونوع التخصص،  وجود  النتائج   إيجابية ارتباطية أظهرت 

 .الذات وتقدير القيادية المهارات بين عالية

 المهارات توفر درجة على التعرف إلى (، وهدفت 2015)الشهري،  دراسة    -7

والفكرية،  القيادية،  واإلدارية،  والفنية،   األقسام رؤساء لدى السائدة واإلنسانية، 

التدريس، واستخدم المنهج  هيئة أعضاء نظر وجهة من الطائف بجامعة األكاديمية

 ( من220مكونة من )الوصفي المسحي، وطبقت االستبانة على عينة الدراسة ال

 األقسام رؤساء ممارسة درجة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن هيئة أعضاء

عالية والفكرية والفنية  واإلدارية اإلنسانية للمهارات بدرجة  لجميع   جاءت 
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 اإلدارية المهارات يليها األول الترتيب في اإلنسانية المهارات وجاءت المؤشرات، 

 دالة فروق توجد المهارات الفكرية، وأظهرت النتائج أنه الثم   الفنية فالمهارات

 جاءت حين في الجنس،  حسب واإلدارية( اإلنسانية والفنية (للمهارات إحصائيًا

 اإلنسانية، الفنية، (للمهارات   إحصائيًا دالة فروق  الفكرية، كما توجد للمهارات دالة

للمهارات  إحصائيا دالة قفرو توجد الجنسية، وال متغير حسب اإلدارية، الفكرية(

 إحصائيًا للمهارات دالة جاءت حين في الكلية،  حسب )اإلدارية الفينة،  اإلنسانية، (

 تبعًا  )الفنية و واإلدارية اإلنسانية(للمهارات   داللة ذات فروق توجد وال الفكرية، 

 للمهارات إحصائية داللة ذات فروق توجد حين في الخبرة،  سنوات عدد لمتغير

 األكبر.  الخبرة النتائج لصالح وكانت الكلية والدرجة الفكرية

والوشمي،    -8 )طيب،  ممارسة 2016دراسة  واقع  التعرف على  إلى  (، وهدفت 

المهارات القيادية لدى مديرات المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس 

الوصفي، وبعد تطبيق من وجهة نظر معلماتهن، واعتمدت الدراسة على المنهج  

الدراسة إلى أن ممارسة المديرات للمهارات   االستبانة، وتحليل النتائج، توصلت 

الترتيب   الذاتية على  المهارات  القيادية كانت بمجملها كبيرة جدًا، وحصل مجال 

األول، يليه على التوالي: )الفنية، اإلدارية، اإلنسانية، الفكرية(، وأظهرت النتائج 

العلمي، بينما توجد عدم وجود فر وق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل 

 سنة فأكثر.  15فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح 

 لدى القيادية المهارات واقع التعرف على إلى (، وهدفت2017دراسة )خليل،  -9

 من العليا للدراسات ةوالسياس  اإلدارة في أكاديمية واإلدارة القيادة برنامج خريجي

المنهج خريجيها،  نظر وجهة الدراسة على   ومنهج التحليلي الوصفي واعتمدت 

 للدراسة،  كأداتين المحتوى تحليل االستبانة وبطاقة استخدام وتم المحتوى،  تحليل

( العينة  القيادة واإلدارة 106وبلغت  إلى أن برنامج  الدراسة  ( خريًجا، وتوصلت 

 إحصائية داللة ذات فروق المهارات القيادية بدرجة كبيرة، وتوجدساهم في تطوير  

المهارات حول اإلناث،  لصالح وذلك الجنس،  متغير إلى تعزى القيادية تطوير 

 جدًا جيد مستوى تحصيلهم الذين لصالح التحصيل الدراسي لمستوى وفروق تعزى

 .العمل ممارسة لمتغير تعزى فروق وممتاز، وال توجد

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

الحالي من حيث الهدف واألداة والمنهج البحثي، مع أغلب الدراسات  البحث يتفق

)الريمي،   دراسة  ومنها  زعيتر،  (،  2005السابقة،  و (2009و)أبو  )الشهري،  ، 

، ومن حيث المجتمع، اتفق البحث الحالي مع (2016)طيب، والوشمي،  ، و(2015

)خليل،   استهدفت    (، 2017دراسة  في  واإلدارة القيادة برنامج خريجيوالتي 

بعض  مع الحالي البحث واختلفالعليا،   للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية

(، ودراسة )الصرايره،  2013من حيث الهدف كدراسة )القداح،   السابقة الدراسات 

األداة،  (، كما اختلف البحث الحالي من حيث نوع  Foley,2005(، ودراسة )2012

(، فيما يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة من 2017مع دراسة )خليل،  

خريجي قسم اإلدارة والتخطيط  على اقتصر والذي المستهدف البحث حيث مجتمع

 كبيرة استفادة الحالي البحث التربوي في جامعة صنعاء. وبصورة عامة فقد استفاد

ا صياغة في السابقة الدراسات من  اإلطار بناء وفي وتساؤالته،  لبحثمشكلة 

 المعالجات واستخدام أداة البحث،  تطوير إلى  باإلضافة للبحث،  والمنهجي النظري

 المناسبة.  اإلحصائية

 إجراءات البحث الميدانية: 

 منهج البحث: 

خريجي  ممارسة مستوى  على للتعرف التحليلي؛  الوصفي المنهج البحث استخدم 

اإلدارة   القيادية، قسم  للمهارات  التربوي  الخريجين  وجهة من والتخطيط  نظر 

 ينبغي أن ما وصف ثم ومن كائن،  هو ما على "وصف المنهج هذا ويقوم أنفسهم، 

 ثم ومن  الدراسة موضوع الظاهرة عن ومعلومات بيانات جمع  خالل من يكون، 

 وتعميمات استنتاجات إلى والوصول وتفسيرها،  والمعلومات هذه البيانات تحليل

 (.    39 ، 2006دراسته" )األديمي،  يتم الواقع الذي وتطوير فهم في تساعد

 مجتمع وعينة البحث:

بخريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية  المتمثل البحث وعينة مجتمع تكون 

والدكتوراه   الماجستير  اليمنية، من حملة  الجمهورية  في  بجامعة صنعاء،  التربية 

( من  بحسب96عددهم) والبالغ (، 2019  -  2014لألعوام  وخريجة؛  خريًجا   ) 

 وقد م،  2019/2018من إدارة الدراسات العليا بالجامعة لعام الصادرة اإلحصائية

تم إعداد استبانة إلكترونية  االعتماد على اختيار العينة بالطريقة العشوائية، حيث تم

االجتماعي،   التواصل  مواقع  وذلك وإرسالها عبر  الواتس(،  اإللكتروني،  )البريد 

 ( فردًا، والجدول75لكل من استطاع الباحثون التواصل معهم، واستجاب منهم )

 :البحث بحسب متغيراته، كاآلتي مجتمع وعينة يوضح توزيع (1)

 

 

 (: توزيع مجتمع وعينة البحث حسب جميع المتغيرات.1جدول )

 
 

 أداة البحث:  

 البحث، استخدم الباحثون األداتين اآلتيتين: لتحقيق أهداف 

واللوائح، والتحليل  المسح .1 والقرارات،  السابقة،  األدبيات  مسح  وتضمنت   :

لدى   الموثقة  الرسمية  واإلحصائيات  والمؤشرات،  والتقارير،  والوثائق، 

 الجهات ذات العالقة.

بعد استقراء األدبيات السابقة، والوثائق الرسمية حول موضوع البحث،   االستبانة: .2

المعلومات، تكونت من أربعة مجاالت، وهي:  لجمع استبانة بإعداد الباحثون قام

( فقرة، 58(، وبلغ عدد فقراتها )الذاتية، الفكرية، اإلدارية، اإلنسانيةالمهارات )

لسل فقرة كل إعطاء وتم وفقًا  متدرًجا  الخماسيوزنًا  ليكرت   )منخفضة جدًا، م 

( 5،4،3،2،1االستجابة رقميًا ) ويمثل ، ) عالية جدًا عالية،  متوسطة،  منخفضة، 

 التوالي.  على

 صدق وثبات األداة: 

الخبرة  ذوي  من مجموعة  على بعرضها لألداة الظاهري الصدق من التحقق تم

الدكتوراه حملة من والكفاءة  التربوي، والتخطيط اإلدارة مجال في شهادة 

وُطلب والقياس والمناهج،  االستبانة  حول الرأي إبداء منهم والتقويم،  مجاالت 

 .المحكمين مالحظات النهائية بناًء على صيغتها إخراج االستبانة في وفقراتها، وتم

الكلية  بالنتيجة المجاالت ارتباط مدى قياس تم البنائي،  االتساق صدق وإليجاد

وكانت جميع المعامالت في المستوى المقبول وذات داللة إحصائية عند  لألداة، 

( مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات 0.01مستوى )

وتم فقراتها،  وجميع   ألفا  طريقة باستخدام األداة ثبات من التحقق  االستبانة 

 :التالي في الجدول مبينة هي كما النتائج وكانت كرونباخ، 

 كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث  ألفا ( معامل2جدول )

 

 عدد الفقرات  المحور  م
معامل   قيمة 

 ألفا 

 0.93 14 المهارات الذاتية  1

 0.94 15 المهارات اإلدارية  2

 0.97 15 المهارات اإلنسانية  3

 0.95 14 المهارات الفكرية  4

 0.98 58 األداة ككل 

 

في   الموضحة  النتائج  من  كانت يتضح  كرونباخ  ألفا  قيمة  أن  السابق  الجدول 

(، وكانت قيمة معامل ألفا إلجمالي 0.97  -  0.93مرتفعة، حيث تراوحت بين )

 (، وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع ويتم االعتماد عليه. 0.98األداة ككل )

  اإلحصائية: المعالجات

التالية المعالجات استخدام تم  بياناته وتحليل البحث أهداف لتحقيق  :اإلحصائية 

 ومعامل ، (Valid Percent)المئوية   ، والنسب (Frequencies))التكرارات  

 ، (Cronbach’s Alpha)   كرونباخ ألفا معامل ، (Pearson)   بيرسون ارتباط

واالنحراف(Mean)الحسابية   والمتوسطات  Standard)   المعياري ، 

Deviation)  واختبار (T) مستقلتين لعينتين (Independent-Samples T-

test) ، األحادي  التباين تحليل واختبار(One Way ANOVA).  

 محك البحث:  

المقياس الخماسي، لتحديد معيار االستجابة تم حساب المدى بين الدرجات على   

، وتم تقسيم المدى على 4=    1-5والمدى = الفرق بين أعلى درجة وأقل درجة =  

=   5÷    4بالطريقة اآلتية: طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات =المقياس الخماسي  

، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح(، 0.80

وهكذا أصبح طول الخاليا/المستويات )الحدود الحقيقية لقياس المتوسط الحسابي( 

 على النحو المبين في الجدول التالي: 
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 لحدود الحقيقية لقياس المتوسط الحسابي لمحاور األداة ( يبين ا3جدول )

 

 التقدير اللفظي  الحدود الحقيقية  الدرجة 

 منخفضة جدًا  1.80: 1 1

 منخفضة  2.60: 1.81 2

 متوسطة  3.40: 2.61 3

 عالية  4.20: 3.41 4

 عالية جدًا  5:   4.21 5

 نتائج البحث ومناقشتها: 

ما مستوى ممارسة خريجي قسم اإلدارة والتخطيط    لإلجابة عن السؤال األول:

)الذاتية   التالية  القيادية  للمهارات  اليمنية  الجمهورية  في  -اإلنسانية-التربوي 

 اإلدارية( من وجهة نظر الخريجين أنفسهم؟ -الفكرية

 عينة لتقديرات أفراد المعيارية الحسابية، واالنحرافات المتوسطات حساب تم

المجاالت وكذلك البحث ككل،  مستوى على ترتيب  الفقرات األداة   وترتيب 

 المعيارية الحسابية واالنحرافات كل مجال، وكانت المتوسطات مستوى على

 موضحة هي كما األداة ككل مستوى مجاالت على  البحث عينة  لتقديرات أفراد 

 :التالي الجدول في

 واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية 4جدول رقم )

 
السابق أن   الجدول  اإلدارة والتخطيط يتضح من  ممارسة خريجي قسم  مستوى 

التربوي في الجمهورية اليمنية للمهارات القيادية ككل جاء بداللة لفظية )عالية(، 

( بلغ  حسابي  معياري  (،  4.16وبمتوسط  هذه (0.594)وبانحراف  اتفقت  وقد   .

مع   )الشهري،  النتيجة  من:  كل  زعيتر،  و  (، 2015دراسة  (، 2009)أبو 

تقديرات أفراد (، حيث جاءت  2017(، و)خليل،  2011و)العضايلة، وآخرون،  

عينة البحث حول مستوى ممارسة المهارات القيادية على مستوى مجاالت األداة 

 بات أفراد العينة  اتفاق وانسجام استجا ككل بدرجة عالية، مما يعني 

والفقرات،   المحاور  والبالغة حول  المعياري  االنحراف  قيمة  تفسره  ما  وهو 

بينما  0.594) دراسة (.  نتيجة  مع  الحالي،  للبحث  الكلية  األداة  نتيجة  اختلفت 

إلى أن درجة ممارسة المهارات القيادية على (، والتي أشارت  2012)الصرايره،  

 متوسطة. مستوى مجاالت األداة ككل كانت 

المهارات  مجال  حصل  فقد  منفصل،  بشكل  األداة  مجاالت  نتيجة  إلى  وبالنظر 

( بمتوسط  األولى،  المتربة  على  الذاتية 4.29اإلنسانية  التوالي،  على  يليه   ،)

(، وبداللة لفظية )عالية جدًا( للمجالين، ثم الفكرية 4.23بالمرتبة الثانية، بمتوسط )

( وبمتوسط  الثالثة،  المرتبة  الرابعة، 4.13في  بالمرتبة  اإلدارية  وأخيًرا   ،)

 (، وبداللة لفظية )عالية( للمجالين األخيرين. 4.00وبمتوسط )

بأن هذا الترتيب منطقي، وهي نتيجة طبيعية، حيث إن المهارات   ويعتقد الباحثون

اإلنسانية والذاتية ترتبط أساًسا بفطرة الفرد، وقيمه ومعتقداته وأخالقياته، وسماته 

الظروف  عن  بعيدًا  نفسه،  الخريج  على  تعتمد  فهي  الشخصية،  وخصائصه 

الراهنة، وتعقيدات الحياة المختلفة، كما أنها تشكل امتدادًا حسنًا، للثقافة والتقاليد 

البحث  عينة  أفراد  لدى  كبير  حٍد  إلى  متوفرة  فهي  ثم  ومن  الحسنة،  المجتمعية 

لمجتمع واحد، وهو المجتمع   بصورة فطرية وتلقائية، حيث إن معظمهم ينتمون

وهذا  األخيرة،  المرتبة  على  حصل  فقد  اإلدارية،  المهارات  مجال  أما  اليمني. 

يعكس حالة الوضع اإلداري المتردي على مستوى البلد بصورة عامة، ومن هذا 

ممارسة  في  بالغة  صعوبة  اإلدارة،  مجال  في  أكاديميًا  المؤهل  يجد  المنطلق؛ 

 ة. مهاراته وقدراته القيادي 

الحسابي،  المتوسط  حسب  حده،  على  كاًل  للمحاور،  النتائج  عرض  يأتي  وفيما 

 ، وذلك على النحو اآلتي: البحثواالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة 

 

 النتائج المتعلقة بالمجال األول )المهارات الذاتية(:  -1

حسا  تم  الذاتية،  المهارات  ممارسة  لمستوى  العينة  أفراد  استجابة  ب لمعرفة 

هي  كما  المجال  فقرات  على  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 موضحة بالجدول التالي: 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  5جدول رقم )

 العينة لمجال المهارات الذاتية. 

 
على المرتبة الثانية،   المهارات الذاتيةيتضح من الجدول السابق حصول مجال  

، وانحراف  (4.23)(، وبمتوسط حسابي بلغ  عالية جدًاوبدرجة مستوى ممارسة )

قدره   )(0.588)معياري  وحصلت   ،9( إجمالي  من  فقرات  فقرة  14(  على ( 

، ويرى الباحثون ( فقرات على تقدير "عالية"5مستوى ممارسة "عالية جدًا"، و)

 إلدارة والتخطيط التربوي، لديه استعدادات بأن هذا يدل على أن من يلتحق بقسم ا

ذاتية مسبقة  النتيجة مع  وقدرات  )أبو زعيتر،  ، واتفقت هذه  ( في 2009دراسة 

حصول هذا المجال على المرتبة الثانية، واختلفت مع دراسة )طيب، والوشمي، 

 . ( في حصول مجال المهارات الذاتية على المرتبة األولى2016

 المتعلقة بالمجال الثاني )المهارات اإلدارية(: النتائج  -2

حساب   تم  اإلدارية،  المهارات  ممارسة  لمستوى  العينة  أفراد  استجابة  لمعرفة 

هي  كما  المجال  فقرات  على  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 موضحة بالجدول التالي: 

الستجابات أفراد  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول رقم )

 العينة لمجال المهارات اإلداري. 

 
 

على المرتبة الرابعة   المهارات اإلداريةيتضح من الجدول السابق حصول مجال   

، (4.00)(، وبمتوسط حسابي بلغ  عالية جدًاواألخيرة، وبدرجة مستوى ممارسة )

( فقرة 15(، وحصلت )فقرتان( من إجمالي ) 0.633)وانحراف معياري قدره  

(، في حين حصلت  10،5على مستوى ممارسة "عالية جدًا"، وهما الفقرتان )

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن المهارات اإلدارية   ( فقرة على تقدير "عالية"، 13)

عاني الخريجون حيث ي  تحتاج ممارسة في بيئة العمل نفسها ومن واقع الوظيفة، 

رص الوظيفية كي يمارسوا فيها تلك المهارات، كما ال يحصلون على  من قلة الف

أدوارهم اإلدارية المنوطة بهم أحيانًا في بعض المواقع التي   تفويض لممارسة 

المراكز  وإدارة  التعليمية،  المناطق  وإدارة  المدرسية،  اإلدارة  مثل  يشغلونها، 

ني أن الخلل ليس في  البحثية، واإلشراف التربوي، وغيرها من المواقع، مما يع

لعوامل   وإنما  منها،  كاف  لقدر  امتالكهم  أو عدم  األفراد،  لدى  المهارات  نقص 

أخرى متعددة تحول دون قدرتهم على ممارسة مهاراتهم اإلدارية، مثل نقص  

في  والمركزية  الموارد،  ونقص  التحفيز،  وغياب  المكافآت،  وقلة  التجهيزات، 
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ائدة في معظم الوحدات الحكومية، وغيرها.  اتخاذ القرارات، والبيروقراطية الز

( في حصول مجال المهارات 2012واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الصرايرة، 

(، وانحراف معياري 4.00اإلدارية على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ )

( مع    (، 0.632بلغ  )الشهري،  واختلفت  مجال 2015دراسة  حصول  في   )

 لمرتبة الثانية بعد المهارات اإلنسانية.المهارات اإلدارية على ا

 

 النتائج المتعلقة بالمجال الثالث )المهارات اإلنسانية(:  -3

تم حساب  اإلنسانية،  المهارات  ممارسة  لمستوى  العينة  أفراد  استجابة  لمعرفة 

هي  كما  المجال  فقرات  على  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 التالي: موضحة بالجدول 

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  7جدول رقم )

 العينة لمجال المهارات اإلنسانية. 

 
على المرتبة األولى،   المهارات اإلنسانيةيتضح من الجدول السابق حصول مجال  

( 15( فقرة من إجمالي )12(، وحصلت )عالية جدًاوبدرجة مستوى ممارسة )

، حيث ( فقرات على تقدير "عالية" 3على مستوى ممارسة "عالية جدًا"، و)فقرة  

(، 0.689)، وبانحراف معياري  (4.29)بلغ إجمالي المتوسط الحسابي للمجال  

، وأن الغالبية يتمتعون بقدرة عالية وهذا يدل على تجانس استجابات أفراد العينة 

وتطبيق المهارات اإلنسانية من وجهة نظرهم، واتفقت هذه النتيجة  على ممارسة

في حصول مجال المهارات اإلنسانية على المرتبة (  2015دراسة )الشهري،  مع  

( ودراسة )أبو 2016دراسة )طيب، والوشمي،  األولى، واختلفت هذه النتيجة مع  

 ( في حصول هذا المجال على المرتبة الرابعة.2009زعيتر، 

 لنتائج المتعلقة بالمجال الرابع )المهارات الفكرية(: ا -4

حساب   تم  الفكرية،  المهارات  ممارسة  لمستوى  العينة  أفراد  استجابة  لمعرفة 

هي  كما  المجال  فقرات  على  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 موضحة بالجدول التالي: 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ( المتوسطات الحسابية 8جدول رقم )

 العينة لمجال المهارات الفكرية. 

 
 

على المرتبة الثالثة،    المهارات الفكريةيتضح من الجدول السابق حصول مجال  

( ممارسة  مستوى  بلغ  عاليةوبواقع  حسابي  وبمتوسط  وانحراف  (4.13)(،   ،

قدره   )(0.665)معياري  وحصلت   ،4 ( إجمالي  من  فقرات  فقرة  14(  على  ( 

اتفقت هذه ( فقرات على تقدير "عالية"، و10مستوى ممارسة "عالية جدًا"، و)

)أبو زعيتر،  النتيجة مع   المرتبة 2009دراسة  المجال على  ( في حصول هذا 

النتيجة مع    الثالثة،  )الشهري،  واختلفت هذه  ( في حصول مجال 2015دراسة 

 رية على المرتبة الرابعة. المهارات الفك

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لإلجابة عن السؤال الثاني:  

( تعزى α.<0.05داللة  الممارسة  لمستوى  البحث  عينة  أفراد  استجابات  في   )

المسّمى   المؤهل،  على  الحصول  دولة  مؤهل،  آخر  )الجنس،  اآلتية  للمتغيرات 

 الوظيفي، جهة العمل(؟ 

الفر البحث  لحساب  عينة  تقديرات  بين  المهارات وق  ممارسة  مستوى  حول 

) القيادية التائي  االختبار  استخدام  تم   ،T-TEST  الجنس( لمتغيرات  آخر   –( 

 ONEجهة العمل(، كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )  –مؤهل  

WAY ANOVA  )( لمتغير )بلد الحصول على آخر مؤهل، المسّمى الوظيفي

 وضيح ذلك كما يأتي: ويمكن ت

 أوالً: بحسب متغير الجنس:

( لداللة الفروق بين متوسطات آراء أفراد  T.test( اختبار )9جدول رقم )

 العينة وفقًا لمتغير الجنس 

 
( المحسوبة غير دالة Tتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة )

لمستوى البحث  (، حول تقديرات أفراد عينة  0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )

(، 0.05المهارات القيادية، حيث كانت قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من )

مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

على مستوى جميع المجاالت واألداة ككل ات القيادية  حول مستوى المهارالبحث 

دون البحث  ، وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة  تعزى لمتغير الجنس 

 أن ممارسة المهارات القيادية مرتبطة التأثر بجنسهم، ويعزو الباحثون ذلك إلى

(، و 2007بالجنس، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )بلبيسي،   دون تأثر بالعمل

(، في أنه ال   2015(، ودراسة )الشهري،  2011دراسة )العضايلة، وآخرون،  

أفراد عينة   تقديرات  دالة إحصائيًا حول  المهارات البحث  توجد فروق  لمستوى 

)الريمي،   دراسة  مع  واختلفت  الجنس،  لمتغير  تبعًا  ودراسة 2005القيادية   ،)

إحصائيًا  2017)خليل،   دالة  فروق  توجد  أنه  في  ممارسة (،  مستوى  حول 

 المهارات القيادية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. 

 ثانيًا: بحسب متغير المؤهل:

( لداللة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة T.test( اختبار )10جدول رقم )

 وفقًا لمتغير المؤهل. 

 
 

( المحسوبة غير دالة Tتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة ) 

لمستوى البحث  (، حول تقديرات أفراد عينة  0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )

(، 0.05المهارات القيادية، حيث كانت قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من )

ب إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  يعني  عينة مما  أفراد  استجابات  متوسطات  ين 

على مستوى جميع المجاالت واألداة ككل حول مستوى المهارات القيادية  البحث  

، وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحث رغم تعزى لمتغير المؤهل 

اختالف مؤهالتهم، ويعزو الباحثون ذلك إلى أن أفراد العينة يمارسون المهارات 

متشابهة في الغالب؛ تحكمها قوانين وأنظمة موحدة. وقد اتفقت  ظروف  القيادية، في

( في 2016(، ودراسة )طيب، والوشمي،  2005هذه النتيجة مع دراسة )الريمي،  
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لمستوى المهارات البحث  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا حول تقديرات أفراد عينة  

 القيادية تبعًا لمتغير المؤهل. 

 المسّمى الوظيفي:رابعًا: بحسب متغير 

( لداللة الفروق بين متوسطات ON Way ANVA( اختبار )11جدول رقم )

 آراء أفراد العينة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي. 

 
 

( المحسوبة غير دالة Fتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة ) 

لمستوى البحث  (، حول تقديرات أفراد عينة  0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )

(، 0.05المهارات القيادية، حيث كانت قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من )

عينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  يعني  مما 

على مستوى جميع المجاالت واألداة ككل ات القيادية  البحث حول مستوى المهار

، ويعزو الباحثون ذلك إلى إدراك أفراد عينة البحث تعزى لمتغير المسّمى الوظيفي 

جامعي،  )أستاذ  يشغلونها  التي  الوظائف  في  القيادية  المهارات  ممارسة  ألهمية 

 إداري، باحث، معلم(؛ كون جميع تلك الوظائف تتطلب مهارات قيادية. 

 خامًسا: بحسب متغير جهة العمل:

( لداللة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة T.test( اختبار )12جدول رقم )

 وفقًا لمتغير جهة العمل. 

 

( المحسوبة غير دالة Tتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة )

(، حول تقديرات أفراد عينة البحث لمستوى 0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )

(، 0.05المهارات القيادية، حيث كانت قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكبر من )

مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

على مستوى جميع المجاالت واألداة ككل ات القيادية  البحث حول مستوى المهار

دون البحث  ، وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة  تعزى لمتغير المؤهل 

 التي العمل والبيئة وظروف طبيعة إلى ذلك تأثر بجهة العمل، ويعزو الباحثون

 بيعةط عن النظر وإدراكهم ألهمية ممارسة المهارات القيادية بغض فيها يعملون

 .جهة العمل

 

 خالصة النتائج والتوصيات والمقترحات:

 خالصة نتائج البحث.  أواًل:

 خلُص البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها ما يأتي: 

أن مستوى ممارسة خريجي قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بجامعة صنعاء في   .1

اإلدارية( بشكل    -الفكرية-اإلنسانية  -الجمهورية اليمنية للمهارات القيادية )الذاتية

 عام جاءت بدرجة ممارسة "عالية". 

)عالية   .2 ممارسة  بدرجة  األولى  المرتبة  على  اإلنسانية  المهارات  مجال  حصل 

( الحسابي  المتوسط  بلغ  حيث  )4.29جدًا(،  معياري  وبانحراف   ،)0.689  ،)

وحصلت معظم فقرات هذا المجال على درجة ممارسة "عالية جدًا" بينما حصلت  

  ( في نفس المجال على درجة ممارسة )عالية(.12،13،10الفقرات )

حصل مجال المهارات الذاتية على المرتبة الثانية بدرجة ممارسة )عالية جدًا(،   .3

(، وحصلت  0.588(، وبانحراف معياري )4.23حيث بلغ المتوسط الحسابي )

سبع فقرات على درجة ممارسة )عالية جدًا(، كما حصلت خمس فقرات على  

 درجة ممارسة )عالية(.

تبة الثالثة بدرجة ممارسة )عالية(، حيث  حصل مجال المهارات الفكرية على المر .4

(، وحصلت الفقرات 0.665(، وبانحراف معياري )4.13بلغ المتوسط الحسابي )

( من هذا المجال على درجة ممارسة )عالية جدًا(، كما حصلت 9،  8،  7،  6)

 بقية الفقرات على درجة ممارسة )عالية(.

بدرجة ممارسة )عالية(، حصل مجال المهارات اإلدارية على المرتبة األخيرة   .5

(، وحصلت  0.633(، وبانحراف معياري )4.00حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 جميع الفقرات على درجة ممارسة )عالية(.

( بين 0.05أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) .6

اإلدارة  قسم  خريجي  ممارسة  حول  البحث  عينة  أفراد  استجابات  متوسطات 

التخطيط التربوي للمهارات القيادية على مستوى جميع المجاالت وعلى مستوى و

 األداة ككل تعزى لمتغير )الجنس، المؤهل، المسمى الوظيفي، جهة العمل(. 

 ثانيًا: التوصيات والمقترحات.

 في ضوء نتائج البحث يمكن الخروج بالتوصيات والمقترحات التالية: 

قسم   الفرصة إتاحة .1 مهاراتهم لخريجي  لممارسة  التربوي  والتخطيط  اإلدارة 

المؤسسات  مختلف  في  للعمل  واستقطابهم  تعيينهم  واإلدارية من خالل  القيادية 

 .لدى قطاع التعليم )العام والعالي والمهني(

بالجامعات  .2 التربية  كليات  مختلف  في  التربوية  التعليمية/  القيادة  مراكز  تأسيس 

اإل قسم  خريجي  وتمكين  وتنظيم اليمنية،  إدارتها  من  التربوي  والتخطيط  دارة 

 شؤونها أسوة ببعض الجامعات العربية. 

تعزيز المهارات القيادية لدى خريجي قسم اإلدارة والتخطيط من خالل البرامج  .3

 التدريبية ذات الصلة. 

إنشاء جمعيات علمية وحاضنات قيادية لخريجي قسم اإلدارة والتخطيط لتسويق  .4

 ل خبراتهم للجهات الرسمية. أفكارهم وأبحاثهم ونق

التوسع في إنشاء المراكز العلمية عموًما ومراكز البحوث التربوية بوجه خاص،  .5

 الستيعاب حملة المؤهالت العليا في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي. 

ضرورة استيعاب القطاع الخاص لخريجي قسم اإلدارة والتخطيط في مجاالته  .6

 المختلفة. 

العلمية المؤتمرات في المشاركة تشجيع .7 والورش  والندوات  تقام   العلمية  التي 

 داخليًا وخارجيًا. 

 تدريب في  مهاراتهم وخبراتهم من خالل توظيف من الخريجين،  الكوادر تبني .8

 والمؤسسات  الشركات أصحاب مع بالتنسيق للمجتمع القيادية المهارات وتنمية

 .التدريبية

المعنية   .9 العليا  المجالس  التعليم، رفد  لتخطيط  األعلى  المجلس  مثل  بالتعليم 

الحكومية   البحثية  والمراكز  والجامعات  العلمي،  للبحث  األعلى  والمجلس 

في الخبرة بذوي  والخاصة الخريجين  من  والقيادة  مجال والكفاءة  التدريس 

 واالستشارات والتدريب. 

إنشاء وحدة لتنسيق العالقة بين وزارات التعليم الثالث )العام والعالي والمهني(،  .10

وتسيير  الوحدة  هذه  إلدارة  التربوية  اإلدارة  أقسام  مخرجات  من  واالستفادة 

 أعمالها. 

اإلدارة   .11 مخرجات  من  لالستفادة  مقترح  تدريبي  برنامج  لبناء  دراسة  إجراء 

األكادي القيادات  تدريب  في  خاصة  والتخطيط  التعليم  قطاع  لدى  واإلدارية  مية 

 ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة بصورة عامة.   

والتخطيط  .12 اإلدارة  مخرجات  الستيعاب  مقترح  تصور  لتقديم  دراسة  إجراء 

 التربوي لدى القطاعين الحكومي والخاص.
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